Zabudnite na vysávanie
na celé mesiace.

i3+
+ stanica Clean Base™ na
automatické vyprázdnenie nečistôt

Uprace po vás
aj po sebe

Pohybuje sa lineárne
a logicky

Robotický vysávač i3+ spraví všetko
za vás. Nečistoty a prach zo zásobníka
presunie do vreciek AllergenLock™,
takže na vysávanie môžete pokojne
zabudnúť aj na dva mesiace.

Uprace všade. Pomocou senzorov
na sledovanie podlahy sa pohybuje
inteligentne a lineárne. Upratuje
tak účelne a v presných a logických
trasách.

Dokonalá čistota
Pomocou 3-stupňového systému
čistenia, ktorý pozostáva z bočnej
kefky, dvoch gumených kief na rôzne
povrchy a výkonného vysávania
s 10-násobným sacím výkonom*,
povysáva aj tie najodolnejšie
nečistoty a špinu.

Špecifikácie
Za 30 rokov skúseností a neustáleho
vývoja v robotike, iRobot® zdokonalil
robotický vysávač Roomba®
tak, aby dôkladne čistil podlahy
v domácnostiach po celom svete.

ROOMBA i3+ (3558)
Rozmery 34 x 34,2 x 9,25 cm
Hmotnosť 3,18 kg
Doba nabíjania 90 minút
Výdrž batérie 75 minút

Funkcie robota Roomba i3+:
Uprace po vás aj po sebe
Zabudnite na vysávanie na celé mesiace.
Do automatickej vyprázdňovacej stanice Clean
Base™ sa zmestí až 60 zásobníkov plných prachu
a nečistôt. A vrecká AllergenLock™ zachytia až
99 % plesní, peľu, roztočov a psích a mačacích
alergénov.

Účelný. Logický. Presný.
Nezastane, kým všetko neuprace. Pohybuje
sa v lineárnych a logických trasách a používa
senzory sledovania podlahy na orientáciu
vo vašej domácnosti. Ak je to potrebné, nabije
sa a pokračuje tam, kde skončil. Až kým
nie je všade povysávané.

Uprace všade a dokonale
Dokonalá čistota vďaka bočnej kefke na zametanie
pozdĺž stien, ktorá sa postará aj o tie najmenšie
detaily, dvom gumeným kefám na rôzne povrchy
a výkonnému vysávaniu až s 10-násobným sacím
výkonom. Takže prach, nečistoty a zvieracie chlpy
dostane, nech sa skrývajú kdekoľvek.

Typ batérie Líthium-iónová
Filter Vysokoúčinný
Objem zásobníka 0,6 litra
Typ zásobníka Umývateľný
Maximálne pokrytie 185 m2
Max. výška prahu 2 cm
Hlučnosť 58 dB***

Balenie
EAN kód 5060629983325
Rozmery balenia
51 x 42 x 40 cm
VxHxŠ
Hmotnosť balenia 9,8 kg

Obsah balenia
Robotický vysávač Roomba® i3
Nabíjacia stanica Clean Base™
Sieťový kábel
2 vrecká AllergenLock™

Prácu vždy dokončí

1 extra filter

Nové responzívne senzory nárazníka zamedzia
vstupu robota na miesta, kde by sa mohol zaseknúť.
A vďaka senzorom Dirt Detect™ robot vyhľadá
a zameria sa na oblasti s väčším množstvom
znečistenia, až kým nie sú úplne čisté.
*V porovnaní so systémom AeroVac™ robotov Roomba® série 600.
**Spolupracuje so zariadeniami s podporou Google Home a Alexa.
***Zdroj: interné testovanie na koberci.

O krok pred špinou
Osvojí si vaše zvyky pri upratovaní a navrhne
personalizované odporúčania plánov. A myslí
aj na užitočné veci, ktoré by vám ani nenapadli napríklad častejšie upratovanie počas obdobia
alergií alebo pĺznutia zvierat.
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Výhradný dovozca iRobot pre SR:
Upratujte bez pohnutia prsta

PLAY Electronics, s. r. o.

Robte to, čo robíte najradšej. Jednoducho pomocou
aplikácie iRobot Home či hlasového asistenta
Google alebo Alexa povedzte robotu, že má
upratať. A stane sa.
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